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SỞ Y TẾ
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THÔNG BÁO
Kết luận Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2016 và
triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
Ngày 29 tháng 12 năm 2016, Sở Y tế tổ chức hội nghị Tổng kết công tác y
tế năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đến dự Hội nghị có sự
tham gia của các đại biểu và lãnh đạo của các đơn vị:
- Ông Đoàn Tấn Bửu, TUV/Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Ông Trần Văn Sáu, TUV/Phó ban Dân vận Tỉnh ủy.
- Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
- Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Tỉnh.
- Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.
- Ban Giám đốc Sở Y tế, Lãnh đạo: Phòng chuyên môn Sở Y tế; Trung
tâm, Chi cục chuyên khoa tuyến tỉnh; Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; Bệnh viện
Quân Dân y, Tâm Trí, Quang Đức; Trung tâm Y tế /Y tế-Dân số; TT Dân số KHHGĐ; Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.
Chủ trì: BsCK2. Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế.
I. NỘI DUNG HỘI NGHỊ
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo Tổng kết công tác y tế năm
2016 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2017; Báo cáo kết quả kiểm tra các đơn vị y tế
2016 và kết quả khảo sát sự hài lòng người bệnh. Các đại biểu đã thảo luận và
có ý kiến liên quan đến các vấn đề: chất lượng bệnh viện; công tác thanh quyết
toán bảo hiểm y tế; sử dụng kinh phí của bệnh viện có triển khai thực hiện dịch
vụ; vốn đối ứng xe cấp cứu; công tác điều trị Methadone; đào tạo nâng cao nhân
lực y tế; các chỉ số, chỉ tiêu khó đạt; xây dựng, phát triển các Hội trong ngành Y
và Dược.
Các vấn đề khó khăn, vướng mắc của đại biểu được các phòng chức năng
Sở Y tế ghi nhận đầy đủ, báo cáo giải trình bằng văn bản và tham mưu Ban giám
đốc Sở chỉ đạo thực hiện trong năm 2017.
II. KẾT LUẬN
Sau khi nghe các báo cáo và các ý kiến thảo luận của các đại biểu tham
dự hội nghị, BsCK2. Nguyễn Lâm Thái Thuận, Giám đốc Sở Y tế nhận định
trong năm 2016 toàn ngành đã phấn đấu tổ chức thực hiện tốt các hoạt động, đạt
được các chỉ tiêu đề ra. Trong năm 2017, ngành y tế có nhiều vấn đề cần được

quan tâm giải quyết. Kết luận tại hội nghị lãnh đạo Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo các
đơn vị tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Công tác phòng chống dịch bệnh: chủ động triển khai quyết liệt các
biện pháp phòng chống dịch bệnh ngay từ đầu năm, ngăn chặn sự gia tăng và
bùng phát của dịch bệnh tại các địa phương. Tăng cường các biện pháp giám sát,
hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và truyền thông
trực tiếp nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Thực hiện chiến
lược Quốc gia phòng chống các bệnh không lây nhiễm giai đoạn 2016-2020 bao
gồm: ung thư, tim mạch, đái tháo đường, COPD, lạm dụng đồ uống có cồn,
phòng chống tác hại thuốc lá….
2. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: đây là một vấn đề chính quyền và
người dân rất quan tâm. Trước thực trạng nhiều yếu tố nguy cơ đe dọa sức khỏe
người dân, để kiểm soát tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm cần có sự chung
tay của các ngành, kể cả ý thức từng người dân. Ngành y tế phải nỗ lực, chủ
động đề xuất các giải pháp để đạt được kết quả an toàn vệ sinh thực phẩm tốt
nhất. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên ngành tăng cường kiểm tra,
giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh chế biến, đảm bảo cung cấp thực
phẩm an toàn cho người dân. Tăng cường truyền thông cảnh báo, hướng dẫn
người dân lựa chọn thực phẩm an toàn.
3. Công tác điều trị: tổ chức tốt công tác điều trị bệnh nhân. Cần lưu ý
chứng chỉ hành nghề của các chuyên khoa để không gặp khó khăn trong thanh
toán bảo hiểm y tế. Nâng cao y đức, đổi mới phong cách, tinh thần thái độ phục
vụ, cải tiến chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng người bệnh. Xây dựng
bệnh viện điểm để tiếp tục nhân rộng trong toàn tỉnh.
4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin: đây là một nhu cầu và cũng
là yêu cầu được đặt ra cho ngành. Cùng với sự phát triễn như vũ bão của khoa
học công nghệ, việc ứng dụng công nghệ trong hoạt động khám chữa bệnh và
các khâu quản lý, điều hành đang rất cần thiết. Hiện tại mỗi đơn vị sử dụng một
phần mềm riêng nên khó liên kết lại với nhau. Sở Y tế đang có một dự án công
nghệ thông tin tổng thể cho cả ngành. Tuy nhiên cần có lộ trình về thời gian để
triển khai đồng bộ. Năm 2017 sẽ triển khai phần mềm eOffice cho toàn ngành để
các đơn vị được thuận lợi trong tiếp cận thông tin, xử lý văn bản nhanh và tiết
kiệm kinh phí.
5. Công tác truyền thông:
Văn phòng Sở Y tế phối hợp với Trung tâm truyền thông giáo dục sức
khỏe có kế hoạch cập nhật thông tin kịp thời. Tăng cường truyền thông bằng
nhiều hình thức (web, facebook, zalo). Tăng cường chỉ đạo các đơn vị tích cực
phối hợp với các ngành liên quan thực hiện các hoạt động truyền thông, phổ
biến các biện pháp phòng chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường…
Khắc phục việc xử lý phản ánh đường dây nóng chậm. Cần quan tâm xử
lý khủng hoảng truyền thông. Nghiên cứu xây dựng kênh thông tin để tiếp cận ý
kiến phản ảnh của người dân về hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

6. Xử lý chất thải y tế: đề nghị thủ trưởng các đơn vị đặc biệt quan tâm và
nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu năm 2017 là đảm
bảo xử lý 100% chất thải y tế.
7. Công tác tổ chức:
Thực hiện lộ trình tổ chức lại các cơ quan y tế tuyến tỉnh (CDC) và huyện
(TTYT) theo hướng tinh gọn; củng cố và nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác
của mạng lưới y tế cơ sở. Song song đó là lộ trình tinh giảm biên chế hằng năm.
Hoạt động của phòng tổ chức tại một số đơn vị trực thuộc chưa mạnh,
chưa vận dụng đầy đủ các quy định, quy trình, vẫn còn sai sót trong khâu tuyển
dụng, chế độ chính sách.
Quan tâm hơn đến công tác đào tạo liên tục, cập nhật kiến thức y khoa.
Đào tạo một số chuyên ngành như dinh dưỡng, phục hồi chức năng, chẩn đoán
hình ảnh…
8. Công tác quản lý tài chính: việc quản lý tài chính có nơi chưa chặt chẽ,
nếu chưa nói là lỏng lẽo, chưa thực hiện tốt chế độ báo cáo. Trong năm 2017, Sở
Y tế sẽ tăng cường công tác kiểm tra quản lý tài chính đối với các đơn vị trực
thuộc. Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thanh quyết toán. Tiến dần đến tự chủ
tài chính đối với đơn vị sự nghiệp.
9. Trang thiết bị y tế: quan tâm, tổ chức và thực hiện tốt công tác quản lý
trang thiết bị y tế đặc biệt là việc bảo quản, bảo trì trang thiết bị y tế. Cần tránh
lãng phí, mua sắm nhưng ít sử dụng hoặc sử dụng chưa hiệu quả.
10. Công tác dược: đề nghị cân đối số lượng thuốc trong danh mục đã
trúng thầu.
Trên đây là thông báo kết luận hội nghị Tổng kết công tác y tế năm 2016
và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, Sở Y tế thông báo đến các đơn vị
biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Ban Tuyên giáo TU;
- Ban Dân vận TU;
- Ban giám đốc Sở;
- BHXH tỉnh;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- BV QDY, Tâm Trí, Thái Hòa, Quang Đức;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng thuộc Sở;
- Trang Web SYT;
- Lưu: VT, NVY.
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